POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WIERUSZOWIE
Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
 (62) 78-36-062
NIP: 997-00-00-028
REGON: 730973217

Wieruszów, dnia 12.08.2022r.
ZD.ZP.3211/3/2022/UL

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu
mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych.
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00293916/01 z dnia 05.08.2022r.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania
od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 201r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi z wyjaśnieniami:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytanie:
1. Czy Zamawiający dopuści ciągnik z kabiną czterosłupkową przeszkloną, spełniającą
wszelkie normy bezpieczeństwa, bez okien uchylnych bocznych, ale o zdecydowanie
lepszej widoczności niż sześciosłupkowa? Takie rozwiązanie nie występuje już
w nowoczesnych ciągnikach europejskich.
2. Czy Zamawiający dopuści felgi spawane jako rozwiązanie równoważne z felgami
skręcanymi. Felgi spawane w nowoczesnych ciągnikach mają lepszą nośność. Jest to
szczególnie ważny parametr przy pracy z kosiarka wysięgnikową.
3. Prosimy o zmianę parametru udźwigu podnośnika tylnego do min.5300 kg, z uwagi na
zastosowanie sześciometrowej kosiarki wysięgnikowej. Jest to parametr niezwykle
ważny dla bezpieczeństwa całego zastawu maszyn oraz standard w nowoczesnych
ciągnikach powyżej ciągnikach 120KM. W posiadanym przez Państwa ciągniku 110
KM, dziesięcioletnim Lamborghini udźwig wynosi 5400 Kg.
Odpowiedź:
1. Zamawiający dopuszcza ciągnik z kabiną czterosłupkową przeszkloną, spełniający
wszelkie normy bezpieczeństwa, bez okien uchylnych bocznych.
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2. Zamawiający dopuszcza zarówno felgi spawane oraz felgi skręcane.
3. Zamawiający pozostawia zapis SWZ dotyczący udźwigu podnośnika tylnego
mianowicie „tylni TUZ udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania
ramienia hydraulicznego”.

Uwaga:
W nawiązaniu do przekazanej w dniu 11.08.2022r. odpowiedzi na pytanie dotyczące kosiarki
wysięgnikowej, zamawiający uzupełnia przekazaną odpowiedź.
Pytanie:
1. Czy płyta montażowa nie powinna być 300mm x 265mm jak w FERRI, skoro
maszyna ma być kompatybilna? Z otworami Fi17? (proszę o dokładną weryfikację)
Odpowiedź:
1. Zamawiający wymaga aby płyta montażowa miała wymiary 31x34cm. W opisie
przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym zamawiający popełnił czeski błąd
wpisując niewłaściwe wymiary mianowicie 31x43 cm. Otwory fi 17. Rozstaw
otworów 265mm x 300mm.
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji
Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z poważaniem:
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